
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4كتاب الصالة ) -شرح: عمدة األحكام 

 عبد الكريم الخضير الشيخ:
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والصالة والسالم على ن ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 األذان باب 

  ويوتر اإلقامة. ،األذان أمر بالل أن يشفع  :قال -ي هللا عنهرض-عن أنس بن مالك 
نبينوا محمود وعلوى  لوه وصوحبه ن،معوين، نموا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد: 
 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 األذان باب 
موا يضوم فصوووم ومسوايل فوي  قيقتوه العرفيوة عنود ناول العلومحما يدخل ويخرج منه،  ،الباب تقدم تعريفه في األصل

ن شوي  فقول ،مصودر األذان يضوم نحاديوي ي،مع وا وصوف واحود، و الغالب، وانوا موا  نذن يوؤذن اسوم مصودر،  :وا 
ننولِّهِّ  كالمووام، واووو فووي األصوول ا عووالم: كلووم يكلووم تكليمووام و ذانووام، كمووا تقووولتأذينووام ون ِّ َوَرسل  ِ ننَن  ( سووور  3)] }َوَأَذاٌن م ِّ
، وال او من متعلقا  الوق  نو مون األذان خول وق  الصال  نو بقربه، اذا ا عالم بداو يعني إعالم، و  [التوبة

اول معنوى اوذا ننوه إذا نسوي نن يوؤذن فوي نول  : إنه ا عالم بدخول وق  الصال إذا قلنا ؟متعلقا  الصال  نفس ا
من ن،ل الوق  كما يودل عليوه نه : إإذا قلنا ؟يؤذنو ؤذن نو ي عن الصال  حتى خرج الوق  نو كاد الوق  نو نام

  صووال للفايتووةنذن  -عليووه الصووال  والسووالم-خووالا انت ووى الوقوو  فووال يووؤذن ل ووا، والنبووي  :قلنووا -التعريووف–الحوود 
مون الحكم واحد فيما إذا وصل في نول الوق  نو في  خره، يعني  ،في مزدلفة الصبح، ونذن للم،موعة في عرفة،

وخوورج  موون نووام عوون الصووال  حتووى  لعوو  الشووم  ،يووؤذن ؟يووؤذن وإلووى ،موو  فووي منتصووف الليوول يووؤذن نو وصوول 
واووو موون مت لبووا  الصووال ، فووا عالم  ،ف ووو إعووالم بوودخول الوقوو  ،-عليووه الصووال  والسووالم-نذن النبووي  الوقوو ،

  .بدخول الوق  من ن،ل الصال 
والوودعاإ إلووى الصووال  بلف  ووا،  ،عتووراا وا قوورار بالشوو ادتينإذا تأملنووا فووي ،ملووه موون التكبيوور فووي نولووه واو األذان و 

لختم بكلمة التوحيد كلمة ا خالا، و،ودناه مشوتمل علوى مسوايل وبما تحتويه من فالح، وتكرار اذا التكبير، ثم ا
ه ، ففيو-عليوه الصوال  والسوالم-، واوعتراا له وا ذعان والش اد  بصدق نبوته -،ل وعال-اوعتقاد وتع يم هللا 

ونفووي للشوورك باأللفووال، ونصوول المشووروعية إنمووا اووي موون ن،وول ا،تموواو النووا  للصووال ، وفووي نول  ،إثبووا  للتوحيوود
عليوووه الصوووال  -نراد النبووي  ،األموور موووا كووان عنووودام شوويإ إنموووا يتحينوووون الصووال  في،تمعوووون، ف،وواإ  اوقتراحوووا 

 :ثول نواقو  النصوارق، قوال بعضو منن يو،د شيإ ي،مع وم للصوال ، فواقترح بعضو م نن يتخوذ نواقو  م -والسالم
 :قوال ،نتخذ نارام  :ألن المشاب ة ممنوعة، قال بعض م -عليه الصال  والسالم-بوق مثل بوق الي ود، رفض النبي 



 واا بوي وننوا نوايم ر،ول  :فرنق عبد هللا بن زيد بون عبود ربوه فوي المنوام قوال ،ذاك للم،و ، ولم يتفقوا على شيإ
ن،مو  عليوه النوا  للصوال ،  :قلو  ؟وموا تريود بوه :فقوال ؟يا عبد هللا نتبي  الناقو  :نو  ايف بيده ناقو  فقل  له

ربي  التكبيور مون ريور ، بتاألذانإلى  خره، وعلمه  ...هللا نكبر ،هللا نكبر :نو ندلك على خير من ذلك، تقول :قال
 :فقوال -عليه الصال  والسوالم- ذان عبد هللا بن زيد بن عبد ربه، فلما نصبح قا الرؤيا على النبيتر،ي ، اذا ن

المقصوود نن وا رؤيوا حوك، اكتسوب  الشورعية مون إقوراره  ،ثم ،اإ عمر وبين ننه رنق اوذه الرؤيوا ((نلقه على بالل))
  :، اذا ابتداإ مشروعية التأذين للصال ، يقول في الحديي-عليه الصال  والسالم-
عليوه -اآلمور اوو النبوي  "وينوتر اإلقامنة ،األذانع قال: أمر بالل أن يشنف -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك "

المسوايل نمرنا نو ن ينوا و يتصوور نن يسوند األمور والن وي و سويما فوي  :؛ ألن الصحابي إذا قال-الصال  والسالم
ن ندعى فريك من نال -عليه الصال  والسالم-النبي من له األمر والن ي واو الشرعية إلى رير  ، ف و مرفوو، وا 

يتووار  األذان ه و يكووون مرفوعووام حتووى يصوورح بوواآلمر والنووااي، لكوون موون يتصووور نن يووأمر بووالل بشووف  العلووم ننوو وا 
إذا ن لك األمر و ينصرا إو إلى من له األمور والن وي واوو النبوي  ؟-عليه الصال  والسالم-ا قامة رير النبي 

  .-لسالمعليه الصال  وا-، ولو قال ذلك بعد وفا  النبي -عليه الصال  والسالم-
 قوووووووووووول الصوووووووووووحابي مووووووووووون السووووووووووونة نو
   بعووووووووووووووووود النبوووووووووووووووووي قالوووووووووووووووووه بأعصووووووووووووووووور  

 نحووووووووووو نمرنووووووووووا حكمووووووووووه الرفوووووووووو  ولووووووووووو 
   علووووووى الصووووووحيح واووووووو قووووووول األكثوووووور  

نمورام  ،و يعتبور مرفوعوام حتوى يصورح بواآلمر وحتموال نن يكوون األمور مون ريوره، نمورام نبوو بكور :مون م مون قوال
نال العلم او القول األول، إذا صرح الصحابي باآلمر نمر  لكن المر،ح عند عامة ،نمرام من تولى نمرام ،عمر

، لكوون ف وذا و خوالا فووي كونوه مرفوعوام  ويوووتر ا قاموة ،األذانبوالوم نن يشوف   -صولى هللا عليوه وسوولم-رسوول هللا 
 ال،م ور نعم ؟ونوتر ا قامة ،األذان ، اشف  يا باللال اي في القو  بمنزلة نفعل ال الصيغة صيغة نمر ون ي؟

-بمنزلة قوله  ،نمرنا نن ننزل النا  منازل م :ويقوم مقامه، فقول عايشة ،بمنزلت ا، ولفظ األمر يغني عن صيغته
و فورق، وخوالف فوي اوذا بعوض  ((ننزلووا النوا  منوازل م)) ، كموا ،واإ فوي بعوض الروايوا :-عليه الصال  والسالم

ألن الصووحابي قوود يسووم   ينقوول اللفووظ النبووو ؛تووى وو يوودل علووى األموور والن ووي ح ،و يكووون ملزمووام  :وقووال ،موون شووذ
عليوه -كالمام ي نه نمرام نو ن يام، واو في الحقيقة لي  بأمر وو ن وي، اوذا إذا قوال الصوحابي، لكون إذا قوال النبوي 

فواآلمر والنوااي اوو هللا  ((ن ي  عون قتول المصولين))نو  ((نمر  نن نس،د على سبعة نع م)) :-الصال  والسالم
 وو يختلف في ذلك.، -عز و،ل-
بمعنووى نن كوول ،ملووة موون ،ملووه تكووون شووفعام، فووالتكبير نربوو ،  ،فتكووون ،ملووه شووفعام  "األذانأمننر بننالل أن يشننفع "

وخوتم بوال  ،والش اد  اثنتان واثنتان، والدعاإ إلى الصال  اثنتان واثنتان، ثم التكبير في الن ايوة وفوي اآلخيور اثنتوان
فوي الن ايوة  ألن كلمة التوحيد األذان نرلبي؛يعني ،مل األذان مر بالل بأن يشف  ن :إله إو هللا واحد، فيكون قوله

  واحد ، يكون نرلبيام.
،وواإ اوسووتثناإ فووي  ؟موواذا عوون التكبيوور فووي نول ووا يووب ا قامووة ،مل ووا وتوور، علووى واحوود  واحوود ،  "ويننوتر اإلقامننة"

ا قامة، قد قام  الصال  فإنه يكورر، وموا عودا ذلوك  ا قامة لفظ ا قامة، ويوتر ا قامة إو ا قامة، يعني إو لفظ
وو ؟ التكبيوور فووي ا قامووة واحوود  نو اووو واحوود  ى علووى األصوول وتوور، لموواذا لووم يسووتثن التكبيوور فووي نول ا قامووةيبقوو  ا 



وو المووؤذن، اآلن ا قامووة شووف  إذا نقووام  ؟اثنتووين كلووه شووف  مووا عوودا كلمووة التوحيوود بوو خره،  األذان عرفنووا نن  ؟وتوور ا 
ون نرلبي،  يب ا قامة في نول ا هللا نكبر هللا نكبر، وفي ا قد قام  الصال  قد قام  الصال ، وفي  خراا هللا فيك

وو هللا نكبوووور، صووووحيح  نكبوووور ا قامووووة ،وووواإ ا قامووووة مسووووتثنا ، لفووووظ ا قامووووة مسووووتثنى، قوووود قاموووو  الصووووال  إو  ؟و ا 
علووى األذان باعتبووار  ؟مثوول لفووظ ا قامووة لووم يسووتثناذا لمو ؟خوورهوفووي  األذان موواذا عوون التكبيوور فووي نول فاا، اسوتثناؤ 

  األذان.النصف من 
 .......طالب:
 نيوه؟ 
 .......طالب:

يعنووي اووذا ممووا يوور،ح بووه قووول موون  ؟فووي األول اثنتووين، يعنووي علووى النصووف،  يووب وفووي األخيوور األذانيعنووي كووان 
بوور، فتكووون كال،ملووة الواحوود ، ويسووتدل بووذلك هللا نكبوور هللا نك :ن ،ملتووي التكبيوور تووؤدق بوونف  واحوود، فيقووال: إيقووول

هللا نكبوور هللا نكبوور،  :هللا نكبوور هللا نكبوور قووال :فووإذا قووال المووؤذن كمووا فووي الصووحيح ،بحووديي ا ،ابووة إ،ابووة المووؤذن
نشوو د نن و إلووه إو هللا، فيكووون تربيوو  التكبيوور فووي  :نشوو د نن و إو هللا قووال :فووإذا قووال :بينمووا فووي الشوو ادتين، قووال

فإنوه  األذان كال،ملتين، وتثنية التكبير في ا قامة كال،ملة الواحد ، ويبقى ننه إذا ،م  لفظ التكبيور فوي نول  نوله
 :كال،ملوة الواحود  و بود نن نقوول فوي  خوره :ألنه إذا ،م  في  خره وقلنوا فوي نولوه لي رد القول؛ و ي،م  في  خره
يحتواج  ؟تاج إلوى نخرا،وه مون العمووم، واضوح نو موا اوو بواضوحونحيكون التكبير واحد،  وحينيذ   ،كال،ملة الواحد 

خوالا الفوي ال،ملوة، حكموه علوى  األذانواو تاب  لحكم  ،نمر بالل األمر للو،وب يب  ؟إلى إعاد  نو ما يحتاج
بين نال العلم، والمتقرر ننه وا،ب على الكفايوة، إذا قوام بوه مون يكفوي سوقا علوى البواقين، واوو الودعاإ لل،ماعوة، 

ن ،عوول نكثوور موون مووؤذن وال فوورض األذان فووالمر،ح نن  ي،كمووا سوويأتفعلووى التنوواوب ،ماعووة يكفووي م مووؤذن واحوود، وا 
، بمعنى نن م لوو لوم يؤذنووا كفاية، ومن نال العلم من يرق ننه سنة، وعلى كونه فرض كفاية و نثر له في الصال 

وقيفي و ت،وووووز الزيوووواد  فيووووه وو توووو األذان ألن التفووووريا بووووأمر خووووارج عوووون الصووووال ، و  وصوووولوا صووووالت م صووووحيحة؛
ذا نراد المؤذن نن يأتي بأ  ذكر فلينتقل عن مكانه،  ويسوم  مون بعوض الموؤذنين بعوض األذكوار قبول النقصان، وا 

ذا انت ووى، واووو فووي مكانووه علووى نفوو  المسووتوق  مسووتوق الصووو ، واووذا و شووك ننووه يوودخل فووي ا حووداي،  البدايووة وا 
ويووذكره بمووا  ،ينتقوول موون مكانووه -،وول وعووال-شوورعام، فووإذا نراد نن يووذكر هللا  إحووداي قوودر زايوود علووى العبوواد  المحوودد 

صولوا  :قوال ال ، ولوو نن الموؤذن إذا انت وى مون نذانوه دعوا النوا  إلوى الصوال الدعاإ إلى الصاألذان شاإ، ونصل 
  شوورعام و ت،وووز نلفووال محوودداألذان اووذا و ي،وووز،  :نقووولنو بغيووره  فووي مكانووه فووي المنووار  نو بووالمكبر رحمكووم هللا،

الزياد  علي ا وو النقصان من ا إو في حدود ما ،واإ الشورو بالزيواد  فيوه والنقصوان، فوي التكبيور اول اوو تربيو  نو 
بلفووظ موونخفض يرفوو  الصووو  ب مووا، اووذا ،وواإ بووه فووي التر،يوو  اوول يعووود إلووى الشوو ادتين بعوود نن يؤدي مووا  ؟تثنيووة

، وز الزيوواد  فيووه، و ت،وووز زيادتووه نلبتووة  لووم يوورد بووه نووا و ت،ووالوونا، فموون فعوول اووذا فقوود نحسوون، لكوون اللفووظ الووذ
ولوي  ام : نشو د نن عليوبدعوة، كموا يقوالبالوويوة نو بالفضول نو بوالعلم  -عليه الصال  والسوالم-فالش اد  لغير النبي 

ذان األصووحيح، لكوون الزيوواد  فووي الكووالم حووي علووى خيوور العموول، الصووال  خيوور العموول  :هللا اووذه بدعووة، ومثلووه زيوواد 
 بدعة.



 عفا هللا عنك.
وهنو  -صنلى هللا علينه وسنلم-قال: أتيت النبي  -رضي هللا عنه-السوائي وعن أبي جحيفة وهب بن عبد هللا 

صنلى هللا علينه -خنر  النبني : ففمنن ناضنو ونائنق، قنالفخنر  بنالل بَوضنو   :في قبة له حمنرا  منن أدم، قنال
هننا  هنافنا  فجعلت أتتبع  :فتوضأ وأذن بالل، قال :قال ،هعليه حلة حمرا  كأني أنظر إلى بياض ساقي -وسلم
حي على الصالة حي على الفالح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين،  :يقول يمنيًا وشمالً هنا  وها

 ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
صنلى هللا -أتينت النبني  :جحيفنة وهنب بنن عبند هللا السنوائي قنالوعنن أبني ": -رحمه هللا تعوالى-يقول المؤلف 

يعنوي مواإ يتوضوأ  "فخنر  بنالل بَوضنو  :منن أدم، قنال" قبة خيمة من ،لود "وهو في قبة له حمرا  -عليه وسلم
بوضنو  فمنن "ضأ به، والُوضووإ بالضوم اوو فعول المكلوف، اوذه العبواد  المعروفوة به، فالَوضوإ او الماإ الذ  يتو 

يعنوي بعضوو م يحصوول موون اووذا الوضوووإ مووا ينضووح بووه نعضوواإ الوضوووإ، وموون م موون و يحصوول لووه  "نائننقناضننو و 
وعليه  -صلى هللا عليه وسلم-فخر  النبي  :قال" ضوإ صاحبه، نو مما نخذه من صاحبهحتى ينال من و  ،ذلك

المنو  مون لوب   النصووا تودل علوى "حمنرا " وبين إزار ورداإ، يعنوي مون ق عتوينالحلة مركبة من ثو "حلة حمرا 
كموا قوال  الذ  يخال ه خ وط من لون  خور ، واو اللون األحمراألحمر، لكن اذه الحلة وصف  بما رلب علي ا

نحموور، واوو نصووفه  :الشوومام موثالم يقووال لوهاعتبوار نن اللووون يغلوب علووى ريوره، ف، وي لووك علي وا حمووراإ بناول العلوم
لبوة، فوال ي،ووز لوب  األحمور الخوالا بالنسوبة للر،وال، ألن األحمور رالوب مون األلووان الغا ؛نحمر ونصوفه نبويض

للر،وال، مو  نن البيواض نفضول منوه لكن إذا خال وه ريوره فوال بوأ ، لوو و،ود شومام نحمور خوالا و ي،ووز لبسوه 
ن اللبوا  : إالبياض نفضول مون الحمور ، لكون ناول العلوم يقولوون  ((وكفنوا في ا موتاكم ،البسوا من ثيابكم البياض))

ذعرفي، إذا تع ا توا أ النوا  عليوه وخورج عنوه نحود ارا النا  على لبا  و نا يدل على منعه فال بأ  به، وا 
لموواذا المشووايخ و ووالب العلووم يلبسووون  :ألن األلبسووة عرفيووة عنوود ناوول العلووم، فووال يقووال خوورج عوون العوورا يووذم بووذلك؛

: او نفضل على الشمام قلنالكن لو توا أ النا   ،نعم البياض في األصل نفضل :نقول ؟شمام وو يلبسون رتر
ومموا تورد والخروج عنه خروج عون األعوراا، قوادح فوي الموروإ  عنود ناول العلوم،  ،ألن اللبا  عرفي من البياض؛

ن : إويقوول ،ومون م مون يحمول الن وي علوى الكرااوة ،به الش اد ، على كول حوال األحمور الخوالا ،واإ الن وي عنوه
د ال،م ووور نن اووذا ، لكوون المقوورر عنووااووةكر إلووى الن ووي موون التحووريم صووارا لل -عليووه الصووال  والسووالم-فعوول النبووي 

  لي  بأحمر خالا.
ل إلوى حود الكعبوين، فوأزر  الموؤمن و يصو -عليوه الصوال  والسوالم-واذا ألن إزاره  "كأني أنظر إلى بياض ساقيه"

بحوال نن ينوزل  زوي،ووز نن يرخوى ا زار إلوى الكعوب، وو ي،وو  "أنظر إلى بيناض سناقيهكأني " إلى نصف السواق
 إ، نما إذا كان ،ور ا زار مو  الخويالإولو كان من رير خيال ((ما نسفل من الكعبين ف و في النار)) عن الكعب

صواحب  ،فاألمر نع م، م،رد إرخواإ ا زار تحو  الكعوب، فموا نسوفل مون الكعبوين ف وو فوي النوار، والموراد صواحبه
و با مكوان نن يقوول قايوليع ((وكول ضواللة فوي النوار)) :ا زار، كما في قولوه موا دام ا زار فوي  :نوي صواحب ا، وا 

ذا صووحب ذلووك الخوويال ،و ؟هكيفووبالنووار  زاد  إالمووراد صوواحبه، فم،وورد إنووزال ا زار عوون الكعبووين فووي النووار حوورام، وا 
ذا قيل ون ،وره مون لماذا و يحمل الم لك علوى المقيود فيكو :ا ثم، و ين ر هللا إليه، نسأل هللا السالمة والعافية، وا 



 ك علوى المقيود، نموا لوو اتحود الحكومو يا نخي إذا اختلف الحكوم فوال يحمول الم لو :و شيإ فيه؟ نقول إرير خيال
يكفوي والبسوا، شويإ مون البسوا والتفصويل حمل الم لك على المقيود ولوو اختلوف السوبب، اوذه مسوألة تحتواج إلوى 

 .-إن شاإ هللا-اذا 
فجعلنت " :يقوول نبوو ،حيفوة "وأذن بنالل ،-علينه الصنالة والسنالم-توضنأ ف :كأني أنظر إلى بياض سناقيه، قنال"

انوا يمينوام  انوا واوا نتتبو  فواه اوا "حني علنى الصنالة حني علنى الفنالح :هننا يميننًا وشنمالً  هننا وهنا أتتبع فا  هنا
مينام في حوي حي على الفالح، لكن ال يلتف  ي :حي على الصال ، وشماوم إذا قال :يلتف  يمينام إذا قال ،وشماوم 

وحووي علووى الصووال  ال،ملتووين كالامووا عوون ، ووة اليمووين، نو إحوودااما عوون ، ووة اليمووين والثانيووة عوون ، ووة الشوومال، 
يعني قوله: "يمينام وشوماوم" ينصورا إلوى كول ،ملوة ،ملوة نو إلوى ال،ملتوين معوام،  ؟على الفالح كذلك يمينام وشماوم 

حووي علووى الفووالح شووماوم، ثووم يعووود إلووى حووي علووى الفووالح يمينووام بمعنووى ننووه يقووول موور : حووي علووى الصووال  يمينووام ثووم 
واألخوورق شووماوم، نو يقووول ال،ملتووين: حووي علووى الفووالح يمينووام، وحووي علووى الصووال  شووماوم؟ اللفووظ يحتموول، الوونا 
يحتمل، وبكل من اوحتمالين قال ،م  من نال العلم، يعني لو قال: حي علوى الصوال ، حوي علوى الصوال ، حوي 

، حووي علوى الفووالح امتثول، ولووو قوال: حووي علوى الصوال  موورتين كالاموا عوون ، وة اليمووين، وحوي علووى علوى الفوالح
الفوووالح مووورتين إلوووى ، وووة الشووومال امتثووول؛ ألن اللفوووظ محتمووول، وقوووال بكووول مووون اوحتموووالين  ايفوووة مووون ناووول العلوووم، 

ق، فووإذا كووان المووؤذن إلووى اولتفووا  فايدتووه تبليووا ناوول ال، وواد؛ ألن الصووو  يكووون إلووى ال، ووة التووي يلتفوو  إلي ووا نقووو 
، ة األموام فصووته و شوك ننوه يضوعف بالنسوبة ل، وة اليموين والشومال، فضوالم عون الخلوف، لكون إذا التفو  يمينوام 
وشماوم وبلا اؤوإ وبلا اؤوإ اذه حكمة  اار  ل ذا اولتفا ، المؤذن إذا كان على المنار  وبدون  لة يت،ه مثول 

و وض  المؤذنين اآلن في المس،د، داخل المس،د، وقد يكون في ررفة في داخول اذا الكالم، لكن إذا كان كما ا
المس،د، وعنده اآللة فاولتفوا  يمينوام وشوماوم يضوعف الصوو  و يقوو  الصوو ، ف ول نقوول: إن الحكوم يودور مو  

تبليووا، فووإذا التفوو  علتووه فووال يلتفوو  المووؤذن و يمينووام وو شووماوم؟ ألن الفايوود  موون اولتفووا  زيوواد  الصووو  وزيوواد  ال
ذا التفو   بالنسبة للمكبر ضعف الصو ، واذا نمر محسو ، إذا التفت  يمينام والمكبر نمامه يضعف الصوو ، وا 
شووماوم والمكبوور نمامووه ضووعف الصووو ، ف وول نقووول: إن اووذه العلووة ارتفعوو  وارتفوو  الحكووم مع ووا؟ نو نقووول: إن اووذا 

عمور   -عليوه الصوال  والسوالم-علة؟ وله ن اير، لما اعتمر النبي الحكم مما شرو لعلة فيبقى الحكم ولو ارتفع  ال
فووي األشووواط  -عليووه الصووال  والسووالم-القضوواإ، قووال الكفووار: يووأتي محموود وقوود وانووت م حمووى يثوورب، فرموول النبووي 

الثالثووة، ومشووى بووين الووركنين؛ ألن ووم قووالوا اووذا يريوود نن يغووي  م، اآلن اوول فووي نحوود يقووول: إن مسوولمين يووأتون وقوود 
و بقوووي؟ بقوووي بووودليل نن النبوووي وا عليوووه الصوووال  -نوووت م الحموووى، ارتفعووو  العلوووة، ف ووول ارتفووو  الحكوووم مع وووا؟ ارتفووو  وا 

رموول فووي ح،ووة الوووداو ومووا فووي نحوود، واسووتوعب الشوووط بالرموول، فارتفعوو  العلووة وبقووي الحكووم، ف وول نقووول  -والسووالم
؟ و سويما ونن ارتفواو العلوة لوي  اوو م،ورد انا: ارتفعو  العلوة وبقوي الحكوم؟ نو نقوول: يرتفو  الحكوم بارتفواو العلوة

ارتفوواو، ارتفوواو العلووة انووا مووا اووو ضوود العلووة واووو ضووعف الصووو ، ارتفوواو العلووة لووزم منووه ثبووو  ضوود العلووة واووو 
خفض الصو ، الحنابلة ينقلون عن ا مام نحمد ننوه قوال: و يودور الموؤذن إو إذا كوان علوى منوار  يقصود إسوماو 

نَن الصال  في السفر إنما شرو لعلة واو الخوا نال ال، تين، القصر، قصر  وْا مِّ نرل َنناٌح َأن َتْقصل ْم جل }َفَلْيَس َعَلْيكل
ْفننتلْم  نناَلةِّ إِّْن خِّ ارتفعوو  العلووة التووي اووي الخوووا، وبقووي الحكووم معلووك بوصووف و بوود موون  [( سووور  النسوواإ101)] الصَّ



و موا يلتفتوون؟ اآلن الوصوف ارتفو ، تحققه، واو السفر والضرب في األرض، ماذا نقول؟ ال المؤذنين يلتفتو ون وا 
اذه مسألة عملية، وكل بحا،ة إلي ا، ف ل نقوول للموؤذن: التفو  يمينوام وشوماوم م موا ترتوب علوى ذلوك مون نثور؟ نو 
و موا يلتفو ؟ نعوم لشويإ  نقول: العلة ارتفع  ومثل ما قال ا مام نحمد: إذا ما يكون في منار  و يلتف ؟ يلتف  وا 

قراره في عباد ، من الس ل ،دام نن نقول: و يلتف  وبوالل  -عليه الصال  والسالم-برؤية النبي  مأثور وموروي وا 
يلتف  بين يديه، يعني ال م،رد إسماو مون علوى اليموين ومون علوى الشومال يسوتقل بالتعليول نو و يسوتقل؟ يمكون 

تفوو  الحكووم إو بارتفوواو ،ميوو  انوواك علوول نخوورق، حكووم ومصووالح نخوورق، فووإذا كانوو  العلووة مركبووة موون ن،ووزاإ و ير 
األ،زاإ، لكن اذه ن  ر الو،وه، كونوه موا ي  ور للنوا  إو ننوه يريود نن يسوم  مون علوى يمينوه ومون علوى شوماله، 
الخالصووة علووى كوول حووال إذا نمكوون نن يحقووك العلووة وي بووك الفعوول، إذا نمكوون تحقيووك العلووة موو  ت بيووك الفعوول ف ووذا 

الموؤذن بيوده المكبور ويودور بوه معوه، مثول اوذا يلتفو  يمينوام وشوماوم، ونموا إذا األمر و يرتف  الحكم معه، فإذا كان 
ترتب عليه ضعف في الصو  فمن اقتدق والتف  يمينام وشماوم ولوو ضوعف صووته ف وو علوى األصول، ومون قوال 

اإ إنموا يوتم بقول ،م  من نال العلم: إن الحكم يرتف  بارتفاو علته فله ذلك، لكن يبقى نن من اقتدق وتموام اوقتود
، وو يووالم فووي ذلووك، ولووو ضووعف -عليووه الصووال  والسووالم-باولتفووا ، فووإذا التفوو  فقوود حقووك مووا ع وود فووي عصووره 

صوته، قد يقول قايل: اذه حرفية  اارية، وكثير مون األحكوام معقولوة العلول، والمصوالح والمفاسود نمور مقورر فوي 
لمفاسود مقورر  فوي الشوريعة، فالمصوالح ت لوب والمفاسود الشرو وفي نحكامه، في نحكام الحكيم الخبيور، المصوالح وا

تووودرن، واولتفوووا  مصووولحة نو مفسووود  إذا كوووان يضوووعف الصوووو ؟ إذا كوووان يقوووو  الصوووو  مصووولحة، لكووون إذا كوووان 
يضعف الصو ، والم لوب مون الموؤذن رفو  الصوو ، نن يكوون صويتام ويرفو  صووته لودعاإ النوا ، و سويما فوي 

نووا  يعرفووون موون األذان ننووه نذن موون قولووه: هللا نكبوور هللا نكبوور، يعرفووون ننووه نذن، اوواتين ال،ملتووين موون األذان، ال
ويسوومعون التكبيوور، ويسوومعون بقيووة ال،موول، لكوون المقصووود موون األذان واووو دعووو  الغووايبين إلووى الصووال  يكموون فووي 

ل،واد ، قوله: حي علوى الصوال  حوي علوى الفوالح، وعلوى كول حوال الن ور لوه و،وه، فمون امتثول و بوك ف وو علوى ا
واو على األصل، ولو ضعف صوته، نما من رنق نن الحكم م  اذه العلة واقتدق بمن يقول: إن الحكم يرتف  له 

يقول: و يدور المؤذن إو إذا كان على منوار ، يقصود إسوماو ناول  -رحمه هللا تعالى-ذلك، و سيما وا مام نحمد 
لموووا وتعووالوا ونقبلوووا إلووى الصووال  التووي اووي نع ووم ال، تووين، حووي علووى الصووال  حووي علووى الفووالح، )حووي( يعنووي ا

العبادا ، ثانية نركان ا سالم، حي على الفالح بأداإ اذه الصال ، واو البقاإ الدايم والفووز، وو يو،ود كموا يقورر 
نال العلم كلمة التعبير بكلمة واحد  عن معنى واضوح مف وم إو فوي الفوالح، ويقولوون نيضوام: النصويحة، الفوالح و 

 وم كلمة مقام ا، كما نن النصيحة و تو،د كلمة واحد  تعبر عن ا، يعني و يو،د ل ا ما يرادف ا. تق
العنوز  يوراد من وا السوتر ، واوي عصوا فوي  رفوه زج، حديود  محودد ، يمكون ررسو ا فوي األرض  "ثم ركزت له عننزة"

قوم لنا شورا، نحون مون عنوز  صولى  العنز  اذه الحديد  وليس  القبيلة كما قال بعض م: نحن ثم ركزت له عنزة""
، و، العنز  المراد ب ا العصا، وف م بعض م نن العنز  اي العنوز  المعروفوة -صلى هللا عليه وسلم-إلينا رسول هللا 

صولى إلوى  -عليه الصوال  والسوالم-من ب يمة األنعام، فروق الحديي بالمعنى على حسب ف مه، فقال: إن النبي 
 شا  واذا تصحيف. 



))إذا والسووتر  للصووال  سوونة مؤكوود ، قووال بعضوو م بو،وب ووا لثبووو  األموور بووذلك  كننزت لننه عنننزة، فتقنندم وصننلى""ثننم ر 
عليوووه الصوووال  -لكووون الصوووارا ل مووور مووون الو،ووووب إلوووى اوسوووتحباب كونوووه  صووولى نحووودكم فليسوووتتر ولوووو بسووو م((

ة مؤكود ، وقوال بعضو م صلى إلى رير ،دار، يقول الصحابي: يعني إلى رير سوتر ، فاتخواذ السوتر  سون -والسالم
نن  نحووودكم إلوووى شووويإ يسوووتره فوووأراد نحووود ))إذا صووولىبو،وب وووا، والقوووول األ  ووور نن وووا سووونة مؤكووود ، وفوووي الحوووديي: 

 . -إن شاإ هللا تعالى-سيأتي  ي،تازه((
ألنوه فوي سوفر، لوم يوزل يصولي  "فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصنلي ركعتنين حتنى رجنع إلنى المديننة"

لووم يووزل  -عليووه الصووال  والسووالم-ر،وو  إلووى المدينووة، علووى اووذا السوونة للمسووافر القصوور؛ ألن النبووي ركعتووين حتووى 
 ، نعم.-إن شاإ هللا تعالى-يصلي ويقصر الصال  حتى ر،  إلى المدينة، وسيأتي 

 عفا هللا عنك.
ًل ينذذن ))إن بنالقنال:   -صنلى هللا علينه وسنلم-عنن رسنول هللا  -رضني هللا عنهمنا-وعن عبد هللا بنن عمنر 

 .ابن أم مكتوم(( أذانبليق فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

))إن بالًل يذذن بليق قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-"وعن عبد هللا بن عمر 
ومتناو من األكل والشورب إنموا اوو ب لووو ألن ا ))فكلوا واشربوا((يعني يؤذن قبل دخول الوق   "فكلوا واشربوا((

ابون نم مكتووم ر،ول نعموى و يوؤذن حتوى يقوال لوه: نصوبح   ))فكلوا واشربوا حتنى ينذذن ابنن أم مكتنوم((الصبح 
نصبح ، كما ،اإ في الروايا  األخرق، فأذان بالل و يمن  من األكل والشرب حتى ي ل  الصبح بوأذان ابون نم 

ر من مؤذن وكون نحد المؤذنين يؤذن قبل الوقو  اوذا فوي صوال  الصوبح خاصوة عنود مكتوم، فعلى اذا اتخاذ نكث
ناوول العلووم، والوودليل علووى ذلووك اووذا الحووديي، سووياق الحووديي يوودل علووى ننووه فووي صووال  الصووبح؛ ألن اومتنوواو موون 

 األكل والشرب إنما يكون في الصبح، ب لوو الصبح. 
ين نذان اذا ونذان اذا؟ مون ناول العلوم مون يقوول: إن لوه نن يقودم ما المسافة نو المد  التي تكون ب ))يذذن بليق((

قبل الوق  بعد منتصف الليل، ومون م مون يقوول: و يزيود علوى مود  السوحور، يكوون األذان األول يووقظ النوايم، وو 
يمنوو  موون األكوول والشوورب، والثوواني يمنوو  األكوول والشوورب، وموون م موون يقووول كمووا ،وواإ فووي بعووض الروايووا : لووم يكوون 

ين ما إو نن ينزل اذا ويصعد اذا، على كول حوال الصوبح بحا،وة إلوى نن يكوون ل وا نكثور مون موؤذن؛ ألن نكثور ب
النا  نيام، ف م بحا،ة إلى تكرار ب ذا األذان، وال يقوم ب ذا التكرار واحود، بمعنوى ننوه يوؤذن مورتين، ليقووم مقوام 

والم لووب نكثور مون واحود؟ محول ن ور بوال شوك، لكون  المؤذنين، نو نقول: إن تكرار األذان بالنسوبة للواحود بدعوة،
اتخاذ مؤذنين مشروو ب ذا الحديي وريره، لكن ال يؤذن المؤذنون اوثنين نو الثالثة نو األربعة فوي  ن واحود فوي 
المس،د الواحد؟ كان ُيفعل، نين؟ نعم في المس،د النبو ، كوانوا يفعلونوه دفعوة واحود ، يؤذنوون ،ميعوام، لكون اوذا و 

نووه خووالا السوونة، فالسوونة نن يكووون الواحوود تلووو اآلخوور، نذان ابوون نم مكتوووم الووذ  اووو موو   لوووو الصووبح اووو شووك ن
نَن اْلَفْجنرِّ الغاية ل كل والشرب  َن اْلَخنْيطِّ اأَلْسنَودِّ مِّ للوْا َواْشَربلوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلكلمل اْلَخْيطل اأَلْبَيضل مِّ ( سوور  181)] }َوكل

 نعم. [البقر 
  عنك.عفا هللا



))إذا سنمعتم المنذذن  :-صلى هللا علينه وسنلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدري 
 .فقولوا مثق ما يقول((

))إذا : -صننلى هللا عليننه وسننلم-قننال: قننال رسننول هللا  -رضنني هللا تعننالى عنننه-"عننن أبنني سننعيد اووذا الحووديي: 
اوذا الوذ  و يسوم  األذان و ي،يوب وو يتحورق نذان الموؤذنين؛ ألن  وعلى "سمعتم المذذن فقولوا مثق ما يقول((

بعض النا  مون حرصوه علوى اكتسواب األ،ور واوو فوي مكوان بحيوي يكوون وحوده فوي البور يتحورق نذان الموؤذنين 
وي،يبه، نقول له: يا نخي نذن ننو  ويحصول لوك األ،ور الع ويم، إذا كنو  و تسوم  الموؤذن وننو  فوي البور فوأذن، 

ترريب في األذان في القفار، وي لوب نيضوام رفو  الصوو  فإنوه و يسوم  صوو  الموؤذن ح،ور وو مودر إو و،اإ ال
 ش د له يوم القيامة. 

ال قوال: األذان نو الموؤذن؟ الموؤذن فعلوى اوذا الوذ  يسوم  األذان مون ريور موؤذن ي،يوب  ))إذا سمعتم المذذن((
و ما ي،يب؟ كيف يسم  األذان مون ريور موؤذن؟ نعوم با لتسو،يل، ولوي  كول نذان فوي الموذياو مون ريور موؤذن؛ وا 

ألنه إذا كان حي على ال واإ ينقل من المكان مباشر  ف و مسموو من الموؤذن، رايوة موا انالوك نن ا ذاعوة بلغو  
مثوول مكبوور الصووو ، فتسوو،يل األذان وسووماعه موون المسوو،ل و ي،وواب، إنمووا ي،وواب إذا سووم  المووؤذن، سووواإ كووان 

بقربك منه، نو لكونه نقل إليك بواس ة  لة حي كما اوو فوي ا ذاعوا  نحيانوام حيوام، ونحيانوام السم  المباشر تسمعه 
 مس،الم، فتفرق بين اذا واذا. 

المماثلة من و،وه، نووم: الموافقة في ال،مل، بمعنى ننك و تزيد عليه  ))إذا سمعتم المذذن فقولوا مثق ما يقول((
لشر ية والع ف بالفاإ يقتضي نن يكون قولك لل،مل بعد فراروه مون قول وا، وو تنقا، األمر الثاني: نن ال،ملة ا

كوول ،ملووة فووي وقت ووا، بحيووي و تتقوودم عليووه وو توافقووه وو تتووأخر عنووه كثيوورام، الع ووف بالفوواإ ننووه إذا قووال: هللا نكبوور 
))فقولوووا: هللا نكبوور هللا ،موو  بووين ال،ملتووين  ))فووإذا قووال: هللا نكبوور هللا نكبوور((تقووول: هللا نكبوور، و،وواإ فووي الحووديي: 

للصو  مثل مده؟ يعني ال من تمام المماثلة نن يكون مدك  ))فقولوا مثل((تمام المماثلة، شوا المماثلة  نكبر((
رفعك للصو  و ينبغي نن يكون مثل رفعه؛ ألن المماثلة تقتضوي ا تحواد مون كول و،وه، ف ول نقوول: إنوه و  :نووم 

و ل لوب األذان مون كول  ؟ل مثل ما يقول إو إذا رفعنا صوتنا مثل رف  صوتهيتأتى نن نقو  اذا لم يقل به نحود، وا 
ما يمد؟ نو ننك تقوول مثول  شخا، لكن المدود مد لفظ ال،اللة، مد لفظ: نكبر، ال المماثلة و تتم إو بالمد مثل

ني ال الم لوب محاكا  الموؤذن فوي ما يقول من اذه ال،مل تؤدي ا على ن  و،ه كان؟ على ن  و،ه م،زئ، يع
كيفية ندايه ل ذه ال،مل نو الم لوب نننا نقول اذه ال،مل التي يقول ا المؤذن؟ لو ن رنا إلى المماثلة )مثل( يعني 

و نحووو وضووويي؟ نعووم؟ نحووو وضووويي؛ ألنووه و يمكوون نن  ))موون توضووأ((لمووا قووال فووي الوضوووإ:  مثوول وضووويي وا 
موا قوال: قولووا نحوو موا يقوول، ف ول المقصوود مون  ))فقولوا مثل موا يقوول((ا قال: تتحقك المماثلة من كل و،ه، وان

المماثلة انا الم ابقة من كل و،ه حتوى فوي رفو  الصوو  حتوى فوي مود الحوروا؟ انواك مون و،ووه المماثلوة موا و 
و  صووار يسوت او، وانواك موا دل الشورو علوى ننوه ريور موراد مثول رفو  الصوو ؛ ألنوه و ي لوب إو موؤذن واحود، وا 

النوا  كل وم مؤذنوون لوو رفعنوا الصوو ، بقيو  المحاكوا  والمماثلوة فوي نداإ اوذه ال،مول مون المودود وريراوا، والوذ  
ي  ر نن الم لوب إي،اد ،مل األذان التي يقول ا، والع ف بالفاإ يقتضي عدم التأخير؛ ألن بعض النا  يكوون 

يك، وننوو  بإمكانووك نن تقووول ،ميوو  ال،موول فووي دقيقووة فووي يووده شووغل يقوورن مووثالم، واووذا المووؤذن يحتوواج إلووى خموو  دقووا



ذا قرب من الن اية نسورد، موا يفعلوه كثيور مون النوا ، تبوي تتورك شوغلك  واحد ، تقول: نستغل اذه األرب  الدقايك وا 
لكنوه خوالا السونة بوال شوك، يسوتمر فوي نذانوه نكثور مون  -رحمة هللا عليوه-إذا قال: هللا نكبر، انا كان في مؤذن 

نقول: انت ر تقول مثل ما يقول؟ و، و، بعض المؤذنين يستمر خم  دقايك، ف ل نقول: اترك ما  نصف ساعة،
فوي يوودك مون قووراإ  ومون ذكوور ومون عموول حتوى ينت ووي فوي خموو  دقوايك وننوو  بإمكانوك نن تقووول األذان فوي دقيقووة 

: هللا نكبور هللا نكبور فقولووا: واحد ؟ مقتضى المماثلوة ننوك إذا انت وى مون ال،ملوة والع وف بالفواإ للتعقيوب، فوإذا قوال
هللا نكبوور هللا نكبوور، فعلووى اووذا تتوورك ن  عموول فووي يوودك لوويال تخلووا فووي اووذه ال،موول نذكووار نخوورق، فتوودخل علي ووا 
و شيإ، تقوول: هللا نكبور هللا نكبور، إذا وقوف الموؤذن يتونف  تقوول: سوبحان  و ت لل وا  ريراا، افترض ننك تسبح وا 

 م، فتدخل نذكار بأذكار محدد  فتق  في شيإ من المح ور. هللا وبحمده سبحان هللا الع ي
يعنووي ال،موول التووي يقووول قولواوا، فووإذا قووال: هللا نكبوور هللا نكبوور، نشوو د نن و إلووه إو هللا،  ))فقولننوا مثننق مننا يقننول((

نشو د نن محموودام رسوول هللا.. إلووى  خوره،  يووب حوي علووى الصوال ، حووي علوى الفووالح، إذا قوال: حووي علوى الصووال  
قولوا: حي على الصال ؟ نعم؟ مقتضى المماثلة نن نقول: حي على الصال  حي على الفالح مثل ما يقول، لكن ف

،اإ ما يخصا اذا العموم من قول: و حول وو قو  إو باهلل بدل الحيعلتين، من ناول العلوم مون يقوول: المماثلوة 
ا يقوله المؤذن، لكن من ن ر إلى المعنى رنق م لوبة، وقول و حول وو قو  إو باهلل اذا الخاا يضاا على م

نن التخصووا نو،ووه؛ ألن الوودعو  إلووى الصووال ، ال،موول كل ووا نذكووار يرتووب علي ووا ن،وور، لكوون كونووك تقووول بصووو  
منخفض حي على الصال  ماذا تستفيد؟ ال اذا ذكور توؤ،ر عليوه؟ اوو يقول وا ليودعو الغوايبين إلوى الصوال ، لكون 

بالنا و حول وو قو  إو باهلل، يعني و حول لنا وو قو  لنا فوي إ،ابوة داعوي هللا إو  نن  لماذا تقول ا؟ ،اإ بدل ا
و ليسو  ذكور؟ ذكور، و،واإ فوي فضول ا -،ول وعوال-باهلل  ، إو بمعونتوه وتوفيقوه، وو حوول وو قوو  إو بواهلل ذكور وا 

تتصور اذا الكنز الم مور المدفون  نن ا كنز من كنوز ال،نة، و حول وو قو  إو باهلل كنز من كنوز ال،نة، وش
تح  تراب ال،نة؟ تراب وا المسوك األذفور، إذا كوان اوذا التوراب الوذ  يودا  باألقودام فكيوف بوالكنز؟ و حوول وو قوو  

 إو باهلل.
بعوود ذلووك يقووول إذا انت ووى موون إ،ابووة المووؤذن: "الل ووم رب اووذه الوودعو  التامووة والصووال  القايمووة    محموودام الوسوويلة 

ة، وابعثه مقامام محمودام الذ  وعدته" وزياد : "إنك و تخلف المعياد" مختلف في كون ا محفو ة نو شاذ ، والفضيل
))ولوو يعلوم النوا  موا فوي ،اإ الحي على األذان والترريب فيه، ،اإ نن المؤذنين ن ول النا  نعناقام يوم القياموة 

فاألذان مررب فيه، ون،وره ع ويم، وثوابوه  ه وست موا((النداإ والصف األول حتى إذا لم ي،دوا إو نن يست موا علي
ن كوان و يسولم  ))موون نذن اثنتوي عشور  سوونة ،زيول، وو يسوم  صووته إو شوو د لوه يووم القيامووة، و،واإ فوي الخبوور وا 

لكنه حديي تكلم فيوه، وعلوى كول النصووا الصوحيحة الصوريحة تغنوي عنوه، والخوالا  كتب  له براإ  من النار((
))الل وووم نرشووود األيموووة، وارفووور ن األذان وا ماموووة معوووروا عنووود ناووول العلوووم، و،ووواإ فوووي الحوووديي: فوووي المفاضووولة بوووي

وعلوى كول حوال فيوه ثوواب ع ويم، فعلوى ا نسوان إذا سونح   ))ا مام ضامن، والمؤذن موؤتمن((و،اإ  للمؤذنين((
 له الفرصة نن يؤذن فليحرا على ذلك، نعم.

 عفا هللا عنك.
 استقبال القبلة :باب



كننان يسننبو علننى ظهننر   -صننلى هللا عليننه وسننلم-أن رسننول هللا  -رضنني هللا عنهمننا-د هللا بننن عمننر عننن عبنن
غينر  :كان ينوتر علنى بعينر ، ولمسنلم ، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية:راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه

 إل الفرائض. :أنه ل يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري 
 استقبال القبلة :باب

}َفننَول ِّ القبلووة شوورط موون شووروط صووحة الصووال ، والقبلووة إنمووا اووي الكعبووة، واسووتقبال ا يكووون باوت،وواه إلي ووا  اسووتقبال
دِّ اْلَحَرامِّ  ش ر المس،د الحرام، والم لوب الكعبة، فإذا كان ا نسان داخل  [( سور  البقر 111)] َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِّ

ومون كوان خار،وه وبعيودام عنوه بحيوي و يوتمكن مون اسوتقبال عين وا المس،د و ي،زيه إو نن يسوتقبل عوين الكعبوة، 
كفته ال، ة عند ال،م ور، وقال الشافعية: و ي،زيه إو استقبال عين الكعبة ولو كان بعيدام عن وا، قود يقوول قايول: 
لبووة اووذا مسووتحيل، اآلوا األميووال ثووم ي لووب عووين الكعبووة، اووم يخففووون اووذا بكووون اوسووتقبال إلووى عووين الكعبووة بغ

ال ن، يعني إذا رلب على  نه ننه إلى عين الكعبة كفاه ذلك، وعلى كل حال استقبال العين مسوتحيل لمون بعود، 
ولو قيل بأنوه و يتوأتى لوبعض مون كوان داخول المسو،د، مون كوان داخول المسو،د قود و يوتمكن مون اسوتقبال نو مون 

ه ودون وا نبنيوة ونعمود  يصوعب عليوه ذلوك، رؤية عوين الكعبوة، و سويما إذا كوان فوي صوفوا متوأخر  نو يحوول دونو
لكوون علووى موون كووان داخوول المسوو،د نن و يوودخل فووي الصووال  حتووى يتأكوود ننووه إلووى عووين الكعبووة؛ ألنووه و عووذر لووه، 

ذا نمكن  لم ي،زئ ريراا، فليحرا المسلم على ذلك.   العين ممكنة، وا 
األصول فوي  كنان يسنبو"  -ه وسنلمصنلى هللا علين-أن  رسنول هللا  -رضني هللا عنهمنا-"عنن ابنن عمنر يقول: 

التسبيح التنزيه، ويكون بقوله: سبحان هللا، ف ل اذا او المراد؟ تسبيح كما ي لوك علوى التنزيوه بلفوظ: سوبحان هللا، 
علووى  "علننى ظهننر راحلتننه" -عليووه الصووال  والسووالم-ي لووك نيضووام علووى التنفوول، والسووبحة اووي النافلووة، فكووان يتنفوول 

إلى الركوو والس،ود، ويكون س،وده نخفض من ركوعوه،  "يومئ برأسه"ا نت،ه و، ه نينم "حيث كان وجهه"دابته 
غينننر أننننه ل يصنننلي عليهنننا " :يصووولي حيثموووا كوووان و، وووه، يووووم  برنسوووه، اوووذا فوووي النافلوووة بووودليل الروايوووة الالحقوووة

إو " :ولمسولم "رير ننه و يصلي على المكتوبة" :ال اار ننه العك ، للبخار   المكتوبة، وللبخاري: إل الفرائض"
وو " خرج الفرايض   ؟ما خرج ا 

 ؟في نسخ مخر،ة
 طالب:...... 

 نعم؟
 طالب:...... 

  ؟لكن رير ننه و يصلي علي ا المكتوبة، نعم
 طالب:...... 

و؟  يب اي في البخار ،  والثانية: الفرايض اذه في مسلم، مخرج عندك وا 
 طالب:...... 
 إيش يقول؟ 

 طالب:...... 



 ن  ال،ملتين؟
 طالب:...... 

و ما خرج؟  و و؟ مخرج وا   اذا كالم المؤلف، لكن او الواق  وا 
 طالب:...... 

 نيوه.
 طالب:...... 

و كالم المؤلف؟   معك نسخة مخر،ة وا 
نع ني إيااا نشوا، واي نيضام للبخار  اذه مو،ود  في الصحيحين، وللبخار : إو الفرايض، الذ  يغلوب علوى 

 ام، لكن ترا، .  ني نن ا في مسلم نيض
ألنووه و يووتمكن موون الركوووو؛ ألن الركوووو و يكووون إو موون قيووام، وو يووتمكن موون السوو،ود ألنووه يشووك  "يننومئ برأسننه"

 عليه، وو يتمكن من نن يس،د على نعضايه السبعة على الدابة. 
"وفني رواينة: كنان  ، وريورام مون الصوحابة يفعلونوه-عليه الصوال  والسوالم-اقتداإ بالنبي  "وكان ابن عمر يفعله"

فووي روايووة: "ريوور ننووه و يصوولي علي ووا إو المكتوبووة" يسووتدل ب ووا ال،م ووور علووى نن الوووتر لووي   يننوتر علننى بعيننر "
يوووتر علووى البعيوور، وكووان و  -عليووه الصووال  والسووالم-بوا،ووب، موون نيوون؟ موون المقوودمتين المووذكورتين، موون كونووه 

ة، إذام لووي  بوا،ووب، ،وواإ مووا يقيوود اووذا فووي السووفر، ننووه يصوولي يصوولي علي ووا المكتوبووة، إذام الوووتر لووي  موون المكتوبوو
على الدابة في السفر، ف ول يت ووو مون شواإ علوى الدابوة واوو فوي الحضور؟ تورق الشوخا فوي سويارته يمشوي فوي 
 ريووك  موون ويصوولي نوافوول، نو انتقوول بعوود الصووال  إلووى مكووان بعيوود ويخشووى نن يفووو  وقوو  الراتبووة فيصوولي ا فووي 

د الذ  ،اإ، التقييد فوي كونوه فوي السوفر اول اوو معتبور نو ريور معتبور؟ معتبور عنود ال،م وور، السيار ، يعني القي
و،وواإ عوون ننوو  مووا يوودل عليووه ا  ووالق، وننووه فووي السووفر والحضوور، ونن شووأن النافلووة موسوو  في ووا، كمووا ننووه يصوولي 

ى دابتووه فووي ي،وووز لووه نن يصوولي واووو ،ووال  موون ريوور علووة، موو  قدرتووه علووى القيووام ي،وووز لووه نن يصوولي واووو علوو
ن كوان ال،م وور يقيودون ذلوك فوي السوفر، فوي السويارا  اآلن التوي يوتمكن ا نسوان مون  الحضر، ي،وز لوه ذلوك، وا 
نداإ النافلووة الل ووم إو السوو،ود ألنووه يترتووب عليووه اونحووراا عوون ال ريووك، نو عوودم رؤيووة موون نمامووه، إذا كووان يقووود 

ا حكم الدابة بل نولوى، والصوال  فوي السويار  نيسور مون السيار  يصعب عليه نن يس،د س،ود كامل، يوم ، وحكم 
ذا كووان يقوورن القوور ن ونيضووام موور  بووه  يووة سوو،د ، نيضووام يسوو،د حسووب مووا يمكنووه موون السوو،ود،  الصووال  فووي الدابووة، وا 

 با يماإ. 
بل يلزموه نن يصولي المكتوبوة علوى األرض  "وكان يوتر على بعير ، ولمسلم: غير أنه ل يصلي عليها المكتوبة"

بركوع ا وس،وداا، وو يتنازل عن شيإ من نفعال ا من نركان ا ووا،بات ا، الل م إو عند الحا،ة الشديد  والعوذر، 
انت وى إلوى مضويك اوو ونصوحابه واوو علوى  -صلى هللا عليه وسلم-ففي حديثه عن ابن مر  في السنن نن النبي 
والم ر ينزل، فحضر  الصال  فأمر المؤذن  -يعني األرض  ين-راحلته، والسماإ من فوق م، والبلة من تحت م 

على راحلته فصولى ب وم يووم  إيمواإ، يعنوي كموا يفعول فوي  -صلى هللا عليه وسلم-فأذن ونقام، ثم تقدم رسول هللا 
النافلة، فالحا،ة إذا دع  إلى ذلك و موان  نن يصولوا علوى رواحل وم، وقول مثول اوذا إذا كوان المسوافة بعيود ، واوم 



ي باخر  و يمكن م النزول، فيصلون على حسب حال م في ال واير ، نو فوي البواخر  علوى نن يوؤدوا في  اير ، نو ف
 الصال  على نكمل و،ه ممكن، نعم.

 عفا هللا عنك.
فقنال  ،قال: بينما الناس في قبا  في صالة الصنبو إذا جنا هم آت   -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 

قند أننزل علينه الليلنة قنرآن، وقند أمنر أن يسنتقبق القبلنة فاسنتقبلوها،  -وسنلمصنلى هللا علينه -إن النبني  :لهم
 وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

لمووا اووا،ر إلووى المدينووة مكووي سووتة عشوور نو سووبعة عشوور شوو رام يصوولي إلووى بيوو   -عليووه الصووال  والسووالم-النبووي 
ننَما  بلووة إلووى الكعبووة نن تحووول الق -عليووه الصووال  والسووالم-المقوود ، وكووان يووود  ننَك فِّنني السَّ }َقننْد َنننَرق َتَقلوننَب َوْجهِّ

والصحابة يعرفوون اوذا ننوه كوان يرروب نن تحوول القبلوة، فحولو  القبلوة  [( سور  البقر 111)] َفَلنلَول َِّينََّك قِّْبَلًة َتْرَضاَها 
، موون م موون -  والسوالمعليوه الصووال-إلوى الكعبووة، فمون بلغووه الناسوخ عموول بوه، و سوويما موون كوان معووه فوي مسوو،ده 

بلغه الخبر بعد فرض واحد في صال  العصر، ف،اإ من يخبورام واوم فوي صوالت م نن القبلوة قود حولو  فاسوتداروا 
 كما ام، ونما نال قباإ، لم يبلغ م الخبر إو في صال  الصبح من الغد، في اذا الحديي يقول: 

  في صالة الصبو إذ جا هم آت  فقال: إن النبني قال: بينما الناس في قبا -رضي هللا عنهما-"عن ابن عمر 
قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبق القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى  -صلى هللا عليه وسلم-

نووم: القبلة بالنسبة لمن يصلي علوى الراحلوة قبلتوه إيوش؟ ، توه التوي يريوداا، ال، وة حيوي كوان  "االشام فاستقبلوه
ذه مسووألة دقيقووة، إذا قلنووا: إن قبلووة موون يصوولي علووى الدابووة نو علووى الراحلووة ال، ووة التووي يريووداا، ال ريووك و، ووه، اوو

الذ  يسير إليوه، فمواذا عنوه إذا انحورا يمينوام نو شوماوم علوى الدابوة ألمور  وارئ موا كوان اوو ، توه، يصولي علوى 
ذه رير ، ته التي يريداا، الذ  يقول: إن السيار  فاحتاج بقالة لف يمين، احتاج بنزين لف يسار، ماذا يصن ؟ ا

و شووماوم  ب لوو  صووالته،  ، ووة موون يصوولي علووى الدابووة ، تووه التووي يريووداا ويقصووداا يقووول: إذا انحوورا يمينووام وا 
وموون م موون يقووول: إن األموور نوسوو  موون ذلووك مووا دام سووام لووه نن يفوورط بشوورط موون شووروط الصووال  تخفيفووام عليووه فووي 

 ا اذه الحا،ا  التي تميول بوه يمينوام وشوماوم موا دام تورك ، وة القبلوة، اوذه فايود  نبوه الصال  النافلة و يضيك بمثل
 علي ا بعض م.

النووا  يعنووي موون العووام الووذ  نريوود بووه الخصوووا، النووا  الووذين يصوولون فووي اووذا  "بينمننا الننناس فنني قبننا "يقووول: 
العوام الوذ  نريود بوه الخصووا، وقود  المس،د و ،مي  النا ، والعام قد يرد ويراد به العمووم، وقود يورد ويكوون مون

يرد ويكون مون العوام المخصووا، انواك فورق بوين العوام المخصووا، والعوام الوذ  يوراد بوه الخصووا، انوا مون 
يَن َقاَل َلهلمل النَّاسل العام الذ  يراد به الخصوا، نصل المتكلم ما قصد النا  كل م   [( سوور   ل عموران113)] }الَّذِّ

يَن َقاَل َلهلمل النَّاسل إِّنَّ النَّاَس َقنْد َجَمعلنوْا َلكلنْم ؟! واحد، -عليه الصال  والسالم-ا للنبي كل النا  ،اإوا وقالو   }الَّذِّ
، اذا عام نريد به الخصوا، وانا -عليه الصال  والسالم-ال ،مي  النا  ،معوا للنبي  [( سور   ل عمران113)]

"بينمننا الننناس ل ثووم دخلووه المخصصووا  اووذا شوويإ  خوور عووام نريوود بووه الخصوووا، نمووا إذا نريوود العموووم موون األصوو
"بالمد والقصر، بالتذكير والتأنيي، بالصرا وعدموه  بقبا "  "بينما الناس بقبا  في صنالة الصنبو إذا جنا هم آت 

قد أنزل عليه الليلة قنرآن، وقند أمنر أن يسنتقبق القبلنة  -عليه الصالة والسالم-"فقال: إن النبي عباد بن بشر 



القبلوة التوي كوانوا علي وا إلوى ، وة بيو  المقود   ، وقد كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة"فاستقبلوها
و  نية؟ نعم؟  ق عية وا 

 ......طالب:
 كيف؟ 
 ......طالب:

كوووانوا علي وووا، يعنوووي اووول اوووم متووورددين فوووي الصوووال  إلوووى بيووو  المقووود ؟ اووول يحتمووول النقووويض صوووالت م إلوووى بيووو  
 يصلي إلي ا؟ إذام ق عية. -عليه الصال  والسالم-لة التي سمعوا ورنوا النبي المقد ؟ نو نن اذه القب

 ......طالب:
و موا عين وا، اسووتقبال م إلوى ال، وة إلووى بيو  المقود  اووذا مق ووو بوه، اووم علوى قبلوة مق وووو  و موا نقصود عين ووا وا 

الوذ  يحصول بوالحوا  ق عوي،  نو رؤيوة، والعلوم -عليوه الصوال  والسوالم-ب ا؛ ألن ا إما بسماو مباشر من النبي 
العلم الحاصل بالحوا  ق عي بال شك، انتقلوا عون اوذه ال، وة الق عيوة بخبور واحود، ف ول خبور الواحود يفيود العلوم 
الق عي نو يفيود ال ون؟ لموا انتقلووا مون ق و  إلوى خبور واحود، نووم: المسوألة فيموا يفيوده خبور الواحود مسوألة خالفيوة، 

لموواذا؟ ألن الواحوود الثقووة نو الم،موعووة موون الثقووا  إذا لووم يبلغوووا حوود الق وو  الملووزم  واألكثوور علووى ننووه يفيوود ال وون،
بالقبول الذ  و يحتمل النقيض م ما بلغوا من الحفظ والضبا وا تقان إو نن اوحتمال يت رق إلى خبرام، يعني 

ا دام اوووذا مالوووك واوووو ن،وووم السووونن حفوووظ عنوووه بعوووض األخ ووواإ، الصوووحابة حفوووظ عووون بعضووو م بعوووض األواوووام، ومووو
اوحتمال قايم، اوذا اوحتموال موا دام قايموام األكثور يورون نن اوذا و يفيود إو ال ون، و يفيود العلوم الق عوي، بمعنوى 
ننووه لووو قووال لووك: ،وواإ زيوود، شووخا واحوود، نو اثنووين نو ثالثووة، قووالوا: ،وواإ زيوود اوول تحلووف نن زيوودام قوود حضوور، نو 

ريووره؟ واووم فووي خبووره، اوحتمووال قووايم، لكوون باعتبوواره ثقووة عوودل  يحتموول نن اووذا القايوول رنق شووخا ي نووه زيوودام فبووان
األمر  ضابا و شك نن رلبة ال ن متحققة، حتى تصل في بعض النا  إلى نسبة تسعة وتسعون بالماية، يصل

في خبر بعض النا  إلى ننه يكون في حكم المشاَاد في الق عية، لثقتك به، لكن م ما بلا من اذه الثقة إو ننه 
ل إلى حد ماية بالماية و يحتمل النقيض، اذا قول ،م ور نال العلوم، واوو مبنوي علوى التفريوك فوي معنوى لم يص

العلووم وال وون والشووك والوووام، اووذه در،ووا  المعلوووم، فووإن كووان و يحتموول النقوويض بو،ووه موون الو،وووه خبووره م ووابك 
ن الووروا  نو موون المخبوورين موون اووذه صووادق مايووة بالمايووة و ي ووم وو يخ وو  نبوودام، اووذا نقووول: يفيوود العلووم، واوول موو

صفته؟ و ي م نبدام، وو يخ   نبدام، في م من اذه صفته؟ و يو،د، إذام و يو،ود اوذا إو فوي ريور المعصووم الوذ  
خبره ق عي ويقيني، من عداه ما دام اوحتمال قايم فبقودر اوحتموال تنوزل نسوبته مون مايوة إلوى مايوة، تنوزل النسوبة 

تقانوه إلوى حود تسوعة وتسوعين بالمايوة، من ماية بالماية إل ى نن يصل ثقتك ببعض النا  إلى نن يصول وضوب ه وا 
وما دام اذا اوحتمال قايم إذام خبره و يفيد العلم الق عي، يفيد رلبة ال ن، وينزل بعض م إلى تسعين إلى ثموانين 

الوذ  يقوول بوأن خبور الواحود و إلى سبعين، وما زال فوي دايور  ال ون، حسوب تووافر شوروط القبوول فيوه، اوذا القوول 
يفيوود فووي نصووله إو ال وون، والقووول اآلخوور واووو قووول ناوول ال وواار نن حسووين الكرابيسووي وناوول ال وواار يقولووون: إن 
الخبوور يفيوود العلووم، إيووش معنووى اووذا؟ نن ن  شووخا يخبوورك بخبوور يلزمووك تصووديقه، واوول اووذا صووحيح؟ اووذا لووي  

خبار اآلحاد و تفيد العلم م لقام، ومن م من يقول: نخبوار اآلحواد بصحيح، يعني يفيد م لقام، من م من يقول: إن ن



تفيوود العلووم م لقووام، وموون م موون يقووول: إن نخبووار اآلحوواد تفيوود العلووم إذا احتفوو  ب ووا قرينووة، يقووول: اووذه النسووبة التووي 
و،وود ، اوحتمووال الووذ  و،وود فووي احتمووال النقوويض، يعنووي ننوو  اآلن نخبوورك زيوود موون النووا  واووو نصوودق النووا  
عنوودك، اووو نصوودق النووا  ونحف  ووم ونضووب  م، ونخبوورك نن زيوود قوودم، ننوو  عنوودك نسووبة، ولووو واحوود بالمايووة ننووه 
يخ  ، نترك له م،ال يخ  ، ما في نحود موا يتورك لوه م،وال يخ و ؛ ألنوه لوي  بمعصووم،  يوب اوذا اوحتموال 

وبي،وي، نعوم احتمووال نن  الضوعيف إذا و،ود قرينوة، ننو  عنودك خبور نن زيود مون النوا  ح،وز فوي السواعة الفالنيوة
ال يار  تفوته، نن ح،زه يلغى، احتماو ، لكن اذه قرينة تدلك على نن فالن سوا يحضر فوي السواعة الفالنيوة، 
،اإك نوثك النا  عندك، وقال: رني  زيد، خالا انت وى، نفواد العلوم مايوة بالمايوة؛ ألن اوذه القرينوة التوي عنودك 

يف، يقولون: اذه القرينوة ت،عول خبور الواحود تفيود العلوم، وانوا؟ انوا فوي من قبل صار  في مقابل اوحتمال الضع
قرينووة ت،عوول اووؤوإ يقبلووون خبووره، ويق عووون بووه، وينتقلووون بخبووره الم نووون فووي األصوول عوون قبلووة ق عيووة إلووى القبلووة 

ن كووان فوي األصوول و يفيود إو ال ون، لكوون انواك قوراين، من ووا كوون ا -لنبووي األخورق التوي اسووتفادواا مون خبوره، وا 
كووان متشوووا إلووى تحووول القبلووة، وموعووود بتحويوول القبلووة، اووذه قرينووة لقبووول خبووره، ومموون  -عليووه الصووال  والسووالم

صوورح بووأن خبوور الواحوود يفيوود العلووم إذا احتفوو  بووه القرينووة ومف ومووه ننووه و يفيوود العلووم إذا لووم تحتووف بووه قرينووة، مموون 
من نال العلم، وابن ر،ب في شرح اوذا الحوديي قورر صرح بذلك شيخ ا سالم ابن تيمية وابن ر،ب و،م  رفير 

نن خبوور الواحوود و يفيوود العلووم إو بالقرينووة، وانووا احتفوو  بووه القرينووة، كووون اووذا الر،وول يووأتي إلووى ،ماعووة موون النووا  
رافعوام صوووته؛ ألن الشووخا الووذ  يريوود نن يكووذب نو يلووب  مووا يشوو ر كالمووه، ويرفوو  صوووته بووين النووا ، لكوون مثوول 

افعووام صوووته: ني ووا المسوولمون ني ووا النووا  نو نن القبلووة قوود حولوو ، ويقبلووون خبووره، و شووك نن اووذه اووذا الووذ  ،وواإ ر 
قرينووة توودل علووى صوودقه، إضووافة إلووى نن األصوول فووي الصووحابة الضووبا وا تقووان والصوودق، اووؤوإ انتقلوووا موون قبلووة 

قلوا مون مق ووو إلوى مق ووو، مق وو ب ا إلى قبلة احتف  القرينوة بخبور المخبور حتوى صوار خبوره مق وعوام بوه، فوانت
و لي  بصحيح؟ صحيح بدليل نن م لم  اذا بالنسبة ل م، األمر الثاني: نن ما صلوه قبل بلور م الناسخ صحيح وا 
يستأنفوا الصال ، كملوا، نصف الصال  إلى ، ة بي  المقد ، والنصف الثاني إلى الكعبة، فمن عمل بخبر عن 

ما ينسخه، نو قبل بلوره ما يخصه، نو قبل بلوره ما يقيده فعملوه صوحيح، هللا نو عن رسوله عمل به قبل بلوره 
لكوون و بوود نن يكووون موون ناوول العلووم، مووا ي،ووي واحوود بلغووه خبوور منسوووب والناسووخ مسووتفيض ومعووروا بووين العلموواإ 
ن و الب العلم وكتب العلم منتشر ومستفيض ويعمل بالمنسوب، و، و بد نن يكون من نال الن ر، نما من لم يك

من نال الن ر لي  له نن يعمل حتوى يسوأل ناول العلوم، يبقوى نن مثول اوذا العمول بالناسوخ نو بالمنسووب قبول بلووم 
الناسخ، العمل بالعام قبل و،ود المخصا، والم لك قبل و،ود المقيد، اوذا قوول ،موااير ناول العلوم، وقود نحسون 

عمووالم بالمنسوووب؛ ألنووه لووم يووبلغ م الناسووخ موون انت ووى إلووى مووا سووم ، اووذا الووذ  بلغ ووم، اووؤوإ صووح نول صووالت م 
م بِّهِّ َوَمن َبَلَغ  َركل  نما من لم يبلغه الخبر فال يلزمه العمل به. [( سور  األنعام11)] }أللنذِّ

"قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يسنتقبق القبلنة فاسنتقبلوها، وكاننت وجنوههم إلنى الشنام فاسنتداروا إلنى 
ر ا مام متقدم والصف األول او الصف األول، والصف الثاني او الصف الثواني إو كما ام، يعني صا الكعبة"

 -عليوه الصوال  والسوالم-نن ال، ة تغير ، ومثل اذا العمل لمصلحة الصال  و يب ل وا وو يفسوداا، وعلوم النبوي 
أخ وأ، شوخا بما حصل، ونقرام على ذلوك،  يوب اوذا خوارج الصوال ، وو،  وم وتو، ووا، لوو نن إنسوانام يصولي ف



،ال  وواحد ثاني يصلي ،نبه، ف،ل  اذا الذ  يصلي من ركعة، وقال له ال،ال : قوم يوا نخوي ننو  موا صولي  
و موا يقبول؟ نو نخ ووأ فوي القووراإ  ففوتح عليوه، اووذا خوارج الصوال ، يقبوول خبوره؛ ألن اووؤوإ  إو ركعوة، يقبول الخبوور وا 

علوى نن  مون يخبور المصولي ولوو كوان خوارج الصوال  قبلوا خبر من لي  مع م فوي الصوال ، خوارج الصوال ، فودل 
ن قوال بعضو م: إنوه و يقبول الفوتح عليوه إو ممون اوو معوه فوي الصوال ؛ ألن الوذ  معوه فوي الصوال   يقبل خبره، وا 
يريد نن يحوافظ علوى صوال  اوذا المصولي؛ ألن صوال  اوذا المصولي ل وا نثور فوي صوالته اوو، نموا مون كوان خوارج 

ريور متأكود؛ ألن صوالته موا ت وم، وو ي موه ننوه يزيود ركعوة نو يونقا ركعوة، فبعضو م  الصال  قود يفوتح عليوه واوو
يقول: إنه و يقبل خبره إو إذا كان معه في صالته، لكون إذا كوان ثقوة ريور متالعوب ويعورا ننوه يقصود مصولحة 

ذا شوك نوري الصال ، وحصول عنوده تعوارض فوي نفسوه، نموا إذا كوان متويقن مون فعلوه، نعوم و ينتفوي القوول اوذا، إ
 عنده شك فإنه يعتمد خبره، نعم.

 عفا هللا عنك.
قنال: اسنتقبلنا أنسنًا حنين قندم منن الشنام فلقيننا  بعنين التمنر، ورأيتنه  -رضي هللا عننه-وعن أنس بن سيرين 

لنول  :رأيتنك تصنلي لرينر القبلنة، فقنال :يعنني عنن يسنار القبلنة، فقلنت ،يصلي على حمار ووجه من ذا الجانب
 يفعله لم أفعله. -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا أني رأيت ر 

اووذا حووديي عوون ننوو  بوون سوويرين، واووو نب للمووام التووابعي ال،ليوول محموود بوون سوويرين، ونوود سوويرين موون الووذكور 
يعنوي ابون مالوك  "عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسنًا"وا ناي كل م ثقا ، وام من سبي عين التمر، يقول: 

وفي بعض الروايا : قدم الشام، قودم مون الشوام خر،ووا مون البصور  وسوتقباله ف وو قوادم مون  "حين قدم من الشام"
الشام، في بعوض الروايوا  واوي فوي الصوحيح: قودم الشوام، ومون و بود مون اعتباراوا؛ ألنوه ننشوأ السوفر مون الشوام، 

ذا قيوول: قوودم الشووام، يعنووي قوودم الشووام، اووذا  وواار اللفووظ، لكوون ي ،يووزون حووذا الحوورا إذا لووم وموون ابتووداإ الغايووة، وا 
اًل يحصل لب   يَن َرجل يعني من قومه، إذا لوم يحصول لوب  ،واز  [( سور  األعراا111)] }َواْخَتاَر ملوَسى َقْوَمهل َسْبعِّ

الحوووذا، فلقينووواه بعوووين التمووور، فرنيتوووه، عوووين التمووور موضووو  حصووول  فيوووه واقعوووة نسووور في وووا نوود سووويرين وريووورام، 
 .-رحمه هللا تعالى-ت ا إو محمد بن سيرين المقصود ننه لو لم يكن من برك

تعنوي عوون يسووار القبلوة، يصوولي علوى حمووار، الحموار ،وواإ فووي  "فرأيتنه يصننلي علننى حمننار ووجننه مننن ذا الجانننب"
لحمه ننه ر، ، و،اإ في روثه: ننه ر، ، ف ل اذا يدل علوى ن،اسوته؟ و،واإ تحوريم لحموه بعود نن كوان حوالوم، 

ل م ال يبا ، لكنه صوار بعود ذلوك محرموام، وانتقول مون كونوه  يبوام مباحوام إلوى كونوه  بعد نن كان  يبام مباحام، يحل
رضوي هللا -ركوب الحموار، وننو   -عليه الصال  والسالم-خبيثام محرمام، ف ل مقتضى اذا نن يكون ن،سام؟ النبي 

إذا كووان الوقوو  صوولى علووى الحمووار، ويسووتدل ب ووذا ناوول العلووم علووى   ووار  بوودن الحمووار، وو سوويما  -عنووه ونرضوواه
حوار، نو ن، ود الحموار ونثقوول باألحموال سووا يخوورج منوه العورق، ويسووتدلون ب وذا نيضوام علووى   وار  عرقوه، وكثوور  

 معال،ته ومعاشرته تدل على   ارته، إذ لم يرد نا يدل على التوقي منه. 
يعنووي كووان  القبلننة""فقلننت: رأيتننك تصننلي لريننر يعنووي موون ريوور القبلووة علووى يسووار القبلووة  "ووجننه مننن ذا الجانننب"

انحراا يسير، اونحراا يسير عن ، ة القبلة، األمر س ل، المسألة في ا سعة، وقد ،اإ في الحديي المخرج في 
فودل علوى ننوه ينحورا إلوى ، وة  "رأيتنك تصنلي لرينر القبلنة"لكون يقوول:  ))ما بين المشرق والمغورب قبلوة((السنن 



"رأيتننك حوود بحيووي يب وول الصووال  لووو كانوو  صووال  اسووتقرار،  اليسووار إلووى الحوود الووذ  اووو ريوور مرضووي، يعنووي إلووى
صولى هللا -النبوي  يفعله منا فعلتنه"  -صلى هللا عليه وسلم-تصلي لرير القبلة، فقال: لول أني رأيت رسول هللا 

تنفل على الدابة، لكنه و يصلي على الفريضة، ونن  تنفل على الحمار، وصلى على الحمار، واو  -عليه وسلم
و يصولي علوى الدابوة المكتوبوة، السوايل يقوول: رنيتوك  -عليه الصال  والسالم-لى نن ا نافلة؛ ألن النبي محمول ع

تصلي لغير القبلة، يعني السوؤال فيوه شويإ مون الرفوك، لوو شوخا رنق شوخا يصولي إلوى ، وة، وحصول مورارام، 
،مووو نو الكثور  نو يدخل شخا يحضر الودر  يشووا ال والب نحيانوام، بعوض النوا  يصواب بشويإ مون رابوة ال

كذا، ثم يصولي إلوى ريور القبلوة، إيوش المناسوب فوي تو،ي وه؟ اوذا حصول مورتين، يصولي إلوى ، وة الشورق، يودخل 
يشوا ال الب والشرح والدنيا يصلي إلى ، ة الشرق، ال من المناسب نن يزبر ويز،ر نو يعورض عليوه األمور، 

إلى ، ة الشمال، ال، ة خلفوك، وش الموان ؟ فيو،وه برفوك نن  صلي  نت،ه قليالم يا نخي، القبلة إلى ، ة اليمين 
 ))اول صولي  ركعتوين؟((لمن ر ه دخل م  الباب و،ل ، فقال له:  -عليه الصال  والسالم-ولين، ولذا قال النبي 

"لننول أننني رأيننت : -رضووي هللا عنووه ونرضوواه-مووا قووال لووه: قووم وصوول ركعتووين، فووالتل ف بالسووؤال م لوووب، فأ،وواب 
لمواذا؟ ألن العبوادا  توقيفوة، فلوي  للنسوان نن ي،ت ود فوي  يفعلنه منا فعلتنه" -هللا عليه وسنلم صلى-رسول هللا 

 العبادا ، فالعبادا  و يدخل ا القيا ، وهللا نعلم. 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى  له وصحبه ن،معين.

 


